14. august 2019
Kære kolonister i HF Kildemosegård
Der indkaldes herved til fællesarbejde jfr. vedtægternes § 8 stk. 1
lørdag den 7. september 2019 eller lørdag den 14. september 2019
Vi mødes på gården til morgenmad kl. 9:00 begge dage.
Vi gentager successen med at fordele fællesarbejdet over 2 dage, således at man kan vælge, hvilken
af dagene man ønsker at komme, for på den måde at undgå afbud pga. af andre arrangementer.
Bestyrelsen er bekendt med, at nogle af medlemmerne igennem tiderne har lavet særaftaler om at
passe områder, som man selv er knyttet mere eller mindre til. Disse aftaler vil blive respekteret i det
omfang, som vi er bekendt med, men for en sikkerheds skyld vil det være en god ide lige at give os
en tilbagemelding herom.
Det er bestyrelsens ønske, at ALLE deltager i de fællesprojekter, som bestyrelsen uddelegerer, og vi
ser frem til et par udbytterige dage til fælles fornøjelse, da der er masser af opgaver, der skal løses.
Vi skal denne gang bl.a. have klippet hække både ind- og udvendig ved de grønne områder omkring
bygninger og grønne områder, ligesom der skal ryddes og klippes omkring kompostanlæggene
m.m. Fodhegnet ved legepladsen skal også færdiggøres og der er også fortsat noget afvaskning,
slibe- og malerarbejde på borde/bænke, som kan trænge til en kærlig hånd, så medbring gerne div.
værktøj, hækkeklipper og buskrydder, hvis du kan tænke dig at deltage i en af disse opgaver.
Som tidlige år bliver er hængt lister op i medlemmernes skabe ved toiletbygningerne både i afdeling
1 og afd. 2., hvor man skal krydse af, hvilken af dagene, det passer bedst at deltage.
Husk der er mødepligt i henhold til vedtægterne. Det er tilladt at sende en substitut (evt. andet
familiemedlem), såfremt man ikke selv kan klare at deltage.
Af hensyn til forplejning m.m. bedes man også skrive, hvor mange deltagere, der kommer fra hver
have. Tilmelding senest onsdag den 4. september kl. 19:00
Med venlig hilsen
HF Kildemosegård
Bestyrelsen
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